Jaargang 2, nr. 2 – februari 2018

Even voorstellen: Maria Lichtmis.
Kerstmis is het feest dat ons ‘lichtend’ voorbeeld, Jezus Christus, op
aarde komt. Het is in de maand dat de dagen kort en de nachten lang
zijn.
In februari merken we dat de dagen beginnen te lengen. Het licht komt
terug. In deze maand kijkt de kerk terug naar Kerstmis en viert opnieuw
een feest van Jezus Christus: Opdracht van de Heer ofwel de
presentatie van de jonge Jezus in de Tempel van Jeruzalem. Volgens
Joods gebruik wordt de eerstgeboren zoon veertig dagen na zijn
geboorte in de Tempel aan God opgedragen. Het centrale thema van
dit feest is Jezus Christus als het Licht der Wereld. Dit Christusfeest
begint met de kaarsenzegening en een plechtige lichtprocessie
voorafgaand aan de eucharistieviering. In vroegere tijden werd de
lichtprocessie beschouwd als een huldeblijk aan de Moeder Gods.
Daarom heeft het feest van 2 februari de naam Maria Lichtmis
gekregen. Het is al een duizend jaar oud feest.
Ook heel oud is het gebruik om op 3 februari de Blasiuszegen te
geven. Die moet de gelovigen helpen te beschermen tegen
keelaandoeningen en andere kwalen.
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Overwegingen
Thema van de maand februari is: Ik wil tevreden zijn.
Kracht van de maand februari is: Voorzichtigheid is een kracht in mij.
De Koepelkerk mag –in alle bescheidenheid- tevreden terugblikken op
wie we zijn en wat we bereikt hebben. Dat is geen reden om stil te
zitten, maar een basis om met voorzichtigheid verder te bouwen.
Doorgaan dus, met respect voor elkaars opvattingen en
mogelijkheden.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe
Catechetisch missaal dat in de kerk ligt.

Wat U moet weten:
•
•
•
•
•

Op maandagavond is er van 19.00 tot 20.00 uur een
meditatieavond in De Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
Op donderdag is er een Eucharistieviering om 15.00 uur voor
de Gebedsgroep in de Meditatiekapel. Iedereen is dan welkom.
Op zaterdagavond is er een Eucharistieviering om 19.00 uur in
de O.L.Vrouw van Lourdeskerk.
Op zondag is er de Eucharistieviering om 10.30 uur in de
Koepelkerk
Het doorgeven van verhuizingen of veranderen van
telefoonnummer, c.q. e-mailadres kan bij de koster,
Will Boetsen:
telefonisch: 043 – 36 32 641
of mobiel 06 – 517 475 99
of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:

Vrijdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis); wordt
gevierd op zondag 4 februari.
Zaterdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar; Blasiuszegen
op zondag 4 februari.
Zondag 4 februari: vijfde zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
• Misintenties: zeswekendienst mevr. E. Günther-Schaeffer, Jan en
Caecilia De Leeuw-Mol, familie en vrienden van de familie De
Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen, overleden
parochianen van de laatste 12 maanden
• Muziek: GKZ St. Caecilia Schaesberg o.l.v. dhr. Sandy Wijnands
en organist mevr.Pavlina Heckmanns-Ognianova.
Zondag 11 februari: zesde zondag door het jaar
• Celebrant: emeritus deken L. Kleinen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek
Aswoensdag 14 februari
• Viering om 19.00 uur in de Kapel
Zondag 18 februari: eerste zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: emeritus Pastor O. Janssen
• Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden
van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Collegium Gregorianum Sanctae Gertrudis.
Zondag 25 februari: tweede zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek
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Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van maart a.s.
kunt U doen t/m 18 februari a.s.
Het aanleveren van kleine artikelen, misintenties en
muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van maart a.s. kan t/m 20
februari a.s.
Het aanleveren van Kopij kan als volgt gebeuren:
Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1
6224 LA Maastricht
Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520
Per e-mail:
info@willemwolters.nl
In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis
Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een
huisbezoek, en/of een gesprek. Aanvragen daartoe kunnen gedaan
worden bij de koster, Will Boetsen.
Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.
Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré
Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te
noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.
Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd,
kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanvragen huisbezoek en/of gesprek en noteren misintenties kan
als volgt gebeuren:
Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41
06-5174 7599
Per e-mail:
willboetsen@gmail.com
In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis
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